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Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun
VERKSAMHET

TAXA

TIDIGARE TAXA

ANM.

Byggetableringar,
inhägnade områden
Byggskylt

450 kr/kvm och år

400 kr/kvm och år

50 kr/kvm och
månad

40 kr/kvm och år

Fristående containrar,
arbetsbodar etc.

450 kr/kvm och år.
Minimum avgift
1000 kr
250 kr/kvm och år

400 kr/kvm och år
min avgift 1000 kr

Fast avgift. Om gatu-avstängning
krävs, dubbel avgift
Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm
placerad på etableringsavspärrning
eller byggnadsställning uttas ingen
avgift
Fast avgift.

200 kr/kvm och år

Fast avgift.

2000 kr/påbörjat
dygn
2000 kr/påbörjat
dygn
0 kr

Fast avgift.

Motionslopp

2200 kr/påbörjat
dygn
2200 kr/påbörjat
dygn
0 kr

Kiosker

37.000 kr/år

36.000 kr/år

Kriterier anges under A.

Julgransförsäljning

1000kr/påbörjad
vecka
Min avgift 1000 kr
110 kr/kvm och 6
mån (1/4-30/9)

2000 kr/tillfälle

Fast avgift. Endast under tiden 124/12, max en yta av 20 kvm.

150 kr/kvm och
säsong

Fast avgift.

220 kr/kvm per 6
mån (1/10-31/3)
Zon 1: 2200 kr/kvm
och år
Zon 2: 1200 kr/kvm
och år
Zon 1: 1200 kr/kvm
och år
Zon 2: 700 kr/kvm
och år
6000 kr/år

800 kr /kvm och år
(permanenta)
Zon 1: 2000 kr/kvm
och år
Zon 2: 1000 kr/kvm
och år
Zon 1: 1000 kr/kvm
och år
Zon 2: 500 kr/kvm
och år
5000 kr/år

42 000 kr/år

40.000 kr/år

Kriterier anges under A.

17 000 kr/år

15.000 kr/år

Fast avgift.

Upplag
Cirkus
Marknader, tivoli m.m.

Uteserveringar

Skyltar – belysta (av
tillståndshavaren)

Skyltar - obelysta

Mobilradioantenner
(Tele)master+ en bod,
teknikskåp el dyl
Teknikbod, teknikskåp el
dyl i samband med mast
Övrigt

Fast avgift.

Fast avgift.

Fast avgift.

Fast avgift.

Hänvisning till närmast likvärdiga
objekt.
Anslutningsavgifter- och brukningsavgifter för el- och VA etc ingår ej i ovanstående belopp.
Zon 1 avser Storängstorget och utefter väg 276
Zon 2 avser all annan offentlig plats
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Offentlig plats avser (se ordningslagen 1993:1617, 1§)
- allmänna vägar
- gator och torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän
plats och som upplåtits för sitt ändamål
- områden som i detaljplane redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om
de är tillgängliga för allmänheten
- andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för
allmän trafik.
Då en offentlig plats tillfälligt ska nyttjas för annat än vad som är avsett i detaljplan ska
polistillstånd sökas, polisen inhämtar då yttrande från kommunen. Avstyrker kommunen
ansökan får inte tillstånd meddelas. Då kommunen skriver yttrande till polisen upplyser
kommunen i yttrandet sökanden om ev. kostnad för upplåtelsen och att faktura kommer
skickas ut separat. Övriga riktlinjer/villkor såsom vad som gäller vid uteservering,
affischering osv. bifogas yttrandet. Kommunen ska inte höras i tillståndsärendet om det
avser mark som förvaltas av någon annan än kommunen.
Vad gäller torghandel och torgplatserna finns särskild taxa samt särskilda
ordningsföreskrifter för detta.
A.Kriterier för bedömning av avgift








Ändamålet med upplåtelsen
Nyttjarens fördel av upplåtelsen
Kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen
Den enskilda platsens belägenhet
Trafikintensitet, både vad avser fordonstrafik och fotgängare
Närheten till andra intressedragande företeelser
Begränsning av framkomlighet och möjlighet för allmänheten att nyttja det
upplåtna området


Nolltaxa
Oavsett vad som anges i tabellen över taxan kan avgiften sättas till noll om något av
följande kriterier uppfylls:


Blivande tillståndshavaren är Österåkers kommun eller entreprenör till denne, och
ändamålet med upplåtelsen är arbeten på gatu-, torg- eller parkmark.
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Av Österåkers kommun uppförd anläggning eller byggnad för allmänhetens
nyttjande.
Ideell förening/organisation/skolklass kan medges befrielse av avgift såvida inte
upplåtelsen utnyttjas för kommersiell verksamhet utan eget aktivt deltagande.

Avgiften för att ta i anspråk offentlig plats ska bland annat spegla den fördel nyttjaren har
av att använda den offentliga platsen. Dessutom ska taxan ha en begränsande uppgift,
dvs. att inte för stor yta tas i anspråk av den offentliga platsen.
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